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- Uvedení loga a označení firmy jako „Gold partner“ na webu konference vč. prolinku na web 

společnosti. Uvedení loga firmy v přednáškovém sále a loga ve sborníku

- Prezentační stánek v předsálí konference - výstavní plocha 4m2/stoly vč. ubrusů, židle, přípojka 

na el. proud a internet/, vlastní panelová stěna

- 2- 5 minutová prezentace – uvítání účastníků konference

- Distribuce firemních materiálů spolu s materiály konference (bude předáno účastníkům během 

registrace, zkompletované materiály dodá odběratel)

- Firemní článek ve sborníku konference

- Bezplatná registrace čtyř zástupců partnera zahrnující účast na odborném programu, doprovodné 

tiskové materiály konference, jmenovku a občerstvení během konference

- Bezplatná registrace pro dvě osoby, vč. obědů a společenského večera na Zámku v Pardubicích 

s bohatým rautem



- Uvedení loga a označení firmy jako „Generálního partnera“ na webu konference vč. prolinku na 

web společnosti

- Uvedení loga firmy v přednáškovém sále a loga ve sborníku

- Prezentační stánek v předsálí konference - výstavní plocha 4m2/stoly vč. ubrusů, židle, přípojka 

na el. proud a internet/, vlastní panelová stěna

- Distribuce firemních materiálů spolu s materiály konference (bude předáno účastníkům během 

registrace, zkompletované materiály dodá odběratel)

- Firemní článek ve sborníku konference

- Bezplatná registrace čtyř zástupců partnera zahrnující účast na odborném programu, doprovodné 

tiskové materiály konference, jmenovku a občerstvení během konference

- Bezplatná registrace pro dvě osoby, vč. obědů a společenského večera na Zámku v Pardubicích 

s bohatým rautem



- Uveřejnění firemního loga na internetových stránkách konference vč. prolinku na web 

společnosti

- Umístění reklamního banneru v přednáškovém sále

- Inzerce v programu konference, formát A5 barevná

- Promítání reklamy v přednáškovém sále při zahájení konference a během přestávek

- Distribuce firemních materiálů při registraci účastníků

- Bezplatná registrace pro dvě osoby, vč. obědů a společenského večera



- Uvedení loga a označení firmy jako partnera na webu konference

- Bezplatná vstupenka pro jednu osobu na společenský večer na pardubickém zámku s bohatým 

rautem

- Firemní článek ve sborníku konference

- Distribuce firemních materiálů při registraci účastníků

- Bez volné registrace - nutno přihlásit účastníky zvlášť

- Uveřejnění firemního loga na internetových stránkách konference

- Výstavní plocha 2m2/stoly vč. ubrusů, židle, přípojka na el. proud a internet/, vlastní panelová stěna

- Bez volné registrace – nutno přihlásit účastníky zvlášť

CENY JSOU UVEDENY BEZ 21% DPH.



- O umístění expozice rozhoduje s konečnou platností organizátor akce, přičemž přihlíží v první 

řadě k požadavkům objednatele.

- Cena objednané prezentace musí být uhrazena na základě vystavené faktury od dodavatele 

akce nejpozději do 14-ti dnů po konferenci nebo dle ujednání podepsané smlouvy

- Zruší-li objednatel svou účast na konferenci: 

• do 30. června 2017, činí stornovací poplatek 20 % z objednané ceny včetně rezervace ubytování,

• do 31. srpna 2017, činí stornovací poplatek 50 % z objednané ceny včetně rezervace ubytování;

• Od 1. září 2017 činí stornovací poplatek 100 % z objednané ceny včetně rezervace ubytování;

(O stornovací poplatek je dodavatel oprávněn zkrátit již uhrazenou cenu prezentace)

- Dodavatel je oprávněn vyloučit z akce objednatele, který ve stanoveném termínu nezaplatí 

cenu objednané inzerce nebo expozice.


